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OPIS PRODUKTU    

ZASTOSOWANIE

DANE TECHNICZNE

Taśma 2420 jest taśmą o powierzchni silikonowej (antyadhezyjnej) strukturyzowanej w romby 
(antypoślizgowej) naniesionej na mocną tkaninę z rozpuszczalnikowym mocnym klejem ka-
uczukowym. Całkowita grubość taśmy 0,8mm z przkładką z filmu PE o gramaturze 70gr/m2.

Zalety produktu
• wysoka przyczepność,
• wysoka odporność na ścieranie,
• wysoki współczynnik tarcia,
• przekładka zabezpieczająca warstę kleju,
• wysoka odporność temperaturowa od -10 °C do +80 °C.

• Do owijania wałków transportowych i rolek maszyn w przemyślee poligraficznym i tekstyl-
nym.

• Do zabezpieczania przed osadzaniem się lepkich zanieczyszczeń (kleje, farby i inne materia-
ły nie zawierające silikonów) na rolkach transportowych.

• Wszelkie aplikacje wymagające zastosowania taśmy o powierzchni antyadhezyjnej i/lub an-
typoślizgowej z mocnym klejem kauczukowym.

Zalecenia
Przed aplikacją folii/taśmy powierzchnia musi być sucha i wolna od zabrudzeń i zanieczyszczeń. Do czyszczenia nie używać środków chemicznych zawierających substancje antyadhezyjne. Niektóre 
tworzywa i lakiery mogą wydzielać substancje antyadhezyjne, uniemożliwiające sklejenie. Nierówności powierzchni lub ich chropowatość czy porowatość, mogą ograniczać siłę sklejenia. 
Produkty powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach, płasko na uciętych brzegach roli, w suchych i czystych pomieszczeniach, chronione przed bezpośrednim oddziaływaniem promienio-
wania słonecznego i cieplnego, pyłu, wilgoci oraz oparów chemicznych. Temperatura podczas składowania powinna wynosić od  10 °C do 25 °C.

Parametry techniczne oparte są na wartościach uśrednionych, wynikających z wiarygodnych pomiarów wykonanych przez producenta wg odpowiednich norm. Nie zwalniają użytkownika od prze-
prowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Informacje dotyczące przygotowania i zastosowania są wyłącznie wskazówkami i sugestiami dla użytkownika i nie mogą być 
uznane jako wiążące gdyż warunki, w jakich taśma będzie użyta są całkowicie poza naszą kontrolą. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do 
osób trzecich.  

Wartość Metoda testu
Całkowita grubość (z przekładką) 0,8mm AFERA 5006

Przyczepność do stali 4,4 N/25mm AFERA 5001

Standardowe rozmiary 50mm x 25m, 410mm x 25m

Rdzeń kartonowy 76mm 

Kolor czarny
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2420 TAŚMA TKANINOWA POWLEKANA TŁOCZONĄ W ROMBY 
WARSTWĄ SILIKONU 


